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Arengukava koostamise põhimõtted  
 

Järvakandi Kooli (edaspidi kool) arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. 

Arengukava koostamisel on lähtutud Eesti elukestva õppe strateegiast, põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust õppekavast, Kehtna valla arengukavast ja kooli 

sisehindamise tulemustest. Arengukava koostamisel osalesid juhtkond, õpetajad, õpilased, 

hoolekogu ja lapsevanemad. Korraldati koostööpäev õpetajatele ja lapsevanematele ning 

sõnamäng õpilastele.  

 

Kooli lühikirjeldus ja eripära 

 
Järvakandi Kool on alates 2015.aastast põhikool. Kooli põhitegevus on võimaldada kolmes 

kooliastmes põhihariduse omandamist. Kooli pidaja on Kehtna vald. 

Kooli postiaadress on: Nõlva 16, 79101 Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond. Kooli 

veebilehe aadress on https://www.jarvakandikool.ee/  

Kooliharidust on Järvakandis kõrgelt hinnatud juba 143 aastat. Takistuseks ei ole olnud 

laastavad sõjad, kõhedus, hirm ja riigikordade vahetus. Kooli algus on ka klaasitehase algus 

1879.a. Klaasitehase roll on ajas küll muutunud, kuid nii kooli omanikuna kui ka hilisemalt 

kooli suurtoetajana ja suure osa lastevanemate tööandjana on siiski vajalik, oluline ja  arvestatav 

koostööpartner. “Tere tulemast klaasipealinna!” hüüdis mitmeid aastaid üle peatänava ulatuv 

reklaamkiri, ükskõik kas sõitsite alevisse sisse Rapla või Pärnu poolt. Kool on erinevatel 

ajajärkudel teinud läbi mitmeid muutusi – nii sisult kui ka vormilt. Klaasivabriku erakoolist 

kasvas suureks kakskeelseks keskkooliks, seejärel vabaks laulnuna - gümnaasiumiks. 

Järvakandi Kool on Järvakandi Gümnaasiumi õigusjärglane. Kool töötab omavahel ühendatud 

koolihoones, millega on ühendatud  võimla. Tegemist on laia kõlapinda pälvinud kooliga, kus 

väärtustatakse traditsioone, laste arengut, loovust, liikumisharrastust ja iga õpilase isikupära 

ning paikkonna kultuuri.  

Praeguses asukohas aadressil Nõlva 16 on kool alates 1939. aastast. Kooli õppehooned on 

valminud 1939 a. Kooli  juurdeehitus valmis 1968. a. Võimla valmis 1972.a. Vene koolimaja, 

kus täna asuvad töö- ja tehnoloogia klassid, valmis 1951.aastal. Koolil on kaks staadioni – 

maalilisel metsaäärsel maa-alal kergejõustikustaadion, mida rendib ja hooldab vibuklubi Ilves 

ja millelt algavad tervise – ja suusarajad ning Järvakandi Rahu tänava tagusel maa-alal asuv 

jalgpallistaadion. Koolil on spordiväljak koolimaja ees Nõlva tänava ääres. Käesoleva 

arengukava perioodil on kavas see renoveerida staadioniks, mille juurde on planeeritud ka 

madalseikluspark. 

Eelnevatel arengukava perioodidel on renoveeritud kooli võimla (fuajee, õpilaste riietus- ja 

pesuruumid), spordisaal, tööõpetuse maja (töö- ja tehnoloogia klassid). Kooli köök koliti 2012.a 

internaadihoonest ümber koolimajja. Sellega seoses parendati osaliselt kooli küttesüsteemi. 

https://www.jarvakandikool.ee/
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Euroopa Regionaalarengu fondi ja Kehtna valla toetusega valmis 2020. aastal ulatuslikult 

renoveeritud, kaasaegsete õppetingimustega koolihoone. 

   

Koolis õppis 1. jaanuari 2022 seisuga 96 õpilast 9 klassikomplektis. Õpilaste edukaks hakkama 

saamiseks õppetööga on koolis õpilasi toetav tugisüsteem. Tugisüsteemi kuuluvad 

sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog (kaasatud lepingu alusel) ja õpiabirühma õpetaja. Kooli 

tugisüsteemi spetsialistid jälgivad ja hindavad järjepidevalt õpilase hakkama saamist ja 

toimetulekut koolis, et õpilane õpiks tingimustel, mis on talle ja tema võimetele kõige 

sobilikumad. Korraldatud on õpiabirühmade, pikapäevarühmade  ja huviringide töö. 

 

Kooli juures tegutseb palju erinevaid huviringe: muusikaringid (koorilaul, kandled, 

plokkflöödid, ukulele, solistid), spordiringid (palliringid, kergejõustik), klaasiring, puutöö, 

jalgratturite koolitus, robootika ja käsitööring,  koolibänd Welled, mis tegutseb kooli juures 

juba 1964. aastast. 

Koolis töötas 2020/21. õppeaastal 30 inimest (23 naist ja 7 meest), nende seas 19 õppe- ja 

kasvatustööga seotud ja 11 toetava personali töötajat. 2020 ja 2021 aastal läbiviidud 

rahuoluküsitluste tulemusel hindavad lapsevanemad kooli mainet ja taset heaks. Koolis 

väärtustatakse õppimist ning sellele on suunatud kogu personali tähelepanu. 

Koolil on oma sümboolika – logo, tänukaardid, Järvakandi Kooli lipp ja kooli laul. Kool kuulub 

alates 2005. aastast tervist edendavate koolide võrgustikku. Tervist edendava koolina osaleme 
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PRIA poolt toetatud koolipiima ja puu- ja köögivilja kampaanias. Kõik õpilased söövad 

koolilõunat. Koolis on loodud tervisenõukogu. Oleme liitunud Lastekaitse Liidu programmiga 

„Kiusamisest vabaks.“ Koolil on oma raamatukogu, mis kaasava hariduse valguses on juba 

tänaseks õpilastele ka teiseks klassiruumiks individuaaltundides. Õppe- ja ilukirjanduse 

uurimise ja vestluskoht vahetundidel kui ka päeva jooksul erinevateks tegevusteks, on 

kujunenud raamatukogu-õpikeskuseks. 

Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine õppetöös on tagatud erinevate tehniliste vahendite 

kaudu. Õpetajatel on oma töö korraldamiseks kõigis klassides kasutada kaasaegsed arvutid ja 

projektorid. Koolil on väga hea esitlustehnika. Samuti on järkjärgult võetud kasutusele erinevat 

tarkvara õppetöö korraldamiseks ning läbiviimiseks. 

 

Kooli arengu eesmärgid ja põhiväärtused 

 

Ühistele väärtustele tuginev koolikultuur  

„ÕPPIMINE SILLUTAB TEED TULEVIKKU!“ 

Arengukava koostamise protsessis sõnastati kooli missioon, visioon ja põhiväärtused 

alljärgnevalt: 

MISSIOON 

Kõikide õppijate arengu toetamine ajakohases, sõbralikus ja õppimist motiveerivas 

keskkonnas. 

VISIOON 

Järvakandi Kool on arenev kool, kus õppimine on huvitav ja rõõmutoov, kaasaegne avatud ja 

koostegev, väärtusi toetav ning turvaline. 

Kooli põhiväärtused  

Kooli põhiväärtused on kujunenud välja aastatega ning toimivad õppeaastast õppeaastasse. 

HEA MIKROKLIIMA – vastastikune mõistmine, usalduslikkus, igas olukorras säilib viisakus 

ja eneseväärikus, koostöö rajaneb vastastikusel lugupidamisel, üksteise toetamisel, 

kollektiivsustunde olemasolu. Traditsioonid. 

TURVALINE JA SOODNE ÕPIKESKKOND – väga avarad ja kaasaegsed võimalused 

õppetööks ja vaba aja veetmiseks. Loovust, ettevõtlikkust, koostööd arendava, õpihimu ja 

turvalisust toetava õpikeskkonna loomine. Koolikeskkond soodustab arengut, kõik tahavad 

tulla kooli, kus on mõnus olla ja on head omavahelised suhted. Koolirõõm. 

LAPSESÕBRALIKKUS – individuaalse töö võimalus õpilasega, hea koostöö õpilaste ja 

lastevanemate, õpilaste – õpetajate vahel, isikupärasuse toetamine . 
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INNOVAATILISUS – arenguvõimelisus kõigis pedagoogilise töö valdkondades, õpioskuste 

ja positiivse õpihoiaku kujundamine, õpilaste hea informeeritus õppekavast, hindamisest. 

Konkurentsivõimelise hariduse ja jätkusuutlikkuse kindlustamine. 

PROFESSIONAALSUS – haritud ja sihipäraselt koolitatav personal, vastutus töötulemuste 

eest, avatus, oma kogemuste edasi andmine – teadmiste jagamine. 

 

Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 

Tulemuslikkuse hindamine 

 

2019–2022 aastal viidi koolis sisehindamise korra järgi läbi kompleksne sisehindamine. 

Sisehindamisel lähtuti kogutud andmetest, tegevusnäitajatest ja järgmistest 

hindamiskriteeriumidest:  

• eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine;  

• personalijuhtimine, sh personalivajaduste hindamine, personali värbamine, kaasamine, 

toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud tulemused, 

sealhulgas personali saavutused, täiendkoolitus, rahulolu, personaliga seotud statistika;  

• koostöö huvigruppidega, sh koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega 

koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sh hoolekogu, lastevanemate ja 

teiste huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, kaasatus otsustamisse, tagasiside ja rahulolu;  

• ressursside juhtimine, sh eelarveliste ressursside juhtimine, materiaaltehnilise baasi 

arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid;  

• õppe- ja kasvatusprotsess, sh õpilase areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, 

väärtused ja eetika; õpilastega seotud tulemused, huvitegevus, tervisedendus, õpilastega 

seotud statistika, õpilaste rahulolu ning õpijõudlus. 

Sisehindamise käigus selgitati välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest 

lähtuvalt koostatakse arengukava 2023–2026 tegevuskava.  

Arengukava valdkonnad 

 

Arengukava viiakse ellu järgmiste koolielu valdkondade arendamise kaudu:  

 eestvedamine ja juhtimine;  

 personalijuhtimine;  

 koostöö huvigruppidega;  

 ressursside juhtimine;  

 õppe- ja kasvatusprotsess; 

 ühistele väärtustele tuginev koolikultuur 
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Eri valdkondade tugevused ja arengueeldus, tegevuskava ja oodatavad 

tulemused 

Eestvedamise ja juhtimise valdkond 

 

Juhtimisstiil on demokraatlik ning põhineb meeskonnatööl. Kooli eesmärk on olla pidevalt 

arenev organisatsioon, kus väärtustatakse meeskonnatööd. Kooli personal on kaasatud 

erinevate koostöövormide kaudu kooli arendustegevusse. Kooli juhtkond innustab personali 

püstitatud eesmärkide saavutamisel.  

Tugevused:  

 kooli õpetajad on kaasatud kooli arendustegevustesse ja juhtimisse 

(kooliarendusrühmad, laiendatud juhtkond);  

 koolil on erinevad infokanalid kõikide osapooltega suhtlemiseks;  

 koolil on optimaalne ja efektiivne struktuur ning tööjaotus;  

 kooli juhtkonna ja õpilasesinduse hea koostöö;  

 kooli identiteeti toetavad kooli ajalugu ja traditsioonid.  

Parendusvaldkond (arengueeldus):  

 sisehindamissüsteemi järjepidev rakendamine, enesehindamine;  

 juhtimiskompetentside arendamine (juhtkond, aineühenduste ja arendusrühmade 

juhid);  

 väärtuspõhise koolikultuuriga õppivaks organisatsiooniks kasvamine;  

 kooli maine teadlik kujundamine;  

 vaimse ja füüsilise heaolu parendamine. 

 

Tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks eestvedamise ja juhtimise valdkonnas 

Tegevus Tulemus 
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Osalejad Vastutaja 

Tegevuskava koostamine 

(koolitused, ümarlauad, 

kolleeg-kolleegilt 

õppimine, huvitavate 

praktikatega tutvumine 

teistes koolides jne), mis 

on suunatud õpetajate 

toetamisele õpilase 

individuaalsust arvestava 

õpikäsituse põhimõtete 

rakendamisele 

õppeprotsessis 

pedagoogiline 

personal on kursis 

uuemate 

pedagoogiliste 

praktikatega 

X X X X õpetajad juhtkond 
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Analüüsi läbiviimine info 

liikumisega seotud 

probleemide 

määratlemiseks 

kavandatud on 

meetmed info 

liikumise 

parendamiseks 

X X X X õpilased,

õpetajad 

juhtkond 

Töötajate, õpilaste ja 

vanemate rahulolu 

küsitluste läbiviimine 

rahulolu küsitluste 

tulemused 

X  X  koolipere direktor 

Kooli struktuuri, 

tööjaotuse ning 

dokumentatsiooni auditi 

läbiviimine, et hinnata 

nende vastavust 

seadusandlusega ning 

kooskõla sidususe ja 

selguse põhimõtetega 

auditi tulemusena 

on kavandatud 

vajalikud 

muudatused 

X  X  juhtkond direktor 

Oma kooli edulugude 

teistele koolidele 

tutvustamine 

tegevused on 

kavandatud ja 

süsteemsed 

X X X X juhtkond direktor 

Hariduse laiem 

väärtustamine 

parimate-õpilaste 

tunnustamine 

X X X X õpilased, 

lapse- 

vanemad 

direktor 

hoolekogu 

Õppeaasta kokkuvõtete 

koostamine 

kavandatud on 

vajalikud parendus 

tegevused kooli 

üldtööplaanis 

X X X X õppeala-

juhataja,

õpetajad 

direktor 

Õpetajate tõhusam 

kaasamine kooli 

juhtimisse 

kord trimestris 

toimuvad 

laiendatud 

juhtkonna 

koosolekud 

X X X X õpetajad,

juhtkond 

direktor 

 

Töötajate, õpilaste ja vanemate rahulolu uuringute ja arenguvestluste tulemused näitavad, et 

nende rahulolu organisatsioonikultuuriga (viisiga, kuidas organisatsioonis asju aetakse), on 

stabiilselt kõrge ja nad tajuvad koolikultuuri innovaatilisena. Kool on uuendustele avatud 

õppeasutus. 

 

Personalijuhtimine  

 

Personali vajaduse määramisel on lähtekohaks kooli vajadused, eesmärgid, tegevusplaanid ning 

olemasolevate töötajate oskuste ja arengupotentsiaali hindamine. Kooli personal lähtub oma 

tegevuses alati lapse arenguvajadustest, on loov ja asjatundlik. Personali arendamise vajaduse 

määratlemise aluseks on erinevad analüüsid (sisehindamine, õppeaasta kokkuvõte, töötajate 

personaalsed analüüsid, klassijuhatajatöö kokkuvõte) ning väljenduvad nii kooli kui 

organisatsiooni ja töötajate personaalsete arengueesmärkidena. Juhtkonna ülesanne on luua 

personali arenguvõimalused ja tingimused ning see on kooli motivatsioonisüsteemi oluline osa.  
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Tugevused:  

 koolis on püsiv ja professionaalne, uuendustele avatud õpetajaskond;  

 enamik töötajate ametikohtadest on täidetud kvalifitseeritud tööjõuga;  

 õpetajate sisekoolituse võimekus on kõrge;  

 õpetajate osalemine täiendkoolitustel on aja- ja erialakohane;  

 õpetajate osalemine võrgustikes ja koostööprojektides on hea;  

 ühisetegevused personalile.  

 

Parendusvaldkond (arengueeldus): 

 rahuloluküsitlused ja arenguvestlused kogu personaliga;  

 töötajate tunnustamine ja motiveerimine, vaimse ja füüsilise heaolu toetamine; 

 õpetajate koostöö toetamine; 

 sisekommunikatsioon, info jõudmine iga töötajani;  

 personali värbamine (sh õpetajate järelkasv);  

 arengukava eesmärkide täitmist toetav koolitusstrateegia;  

 personali ametijuhendite kaasajastamine;  

 personali valmisolek kriisisituatsioonis tegutsemiseks 

 

Tegevuskava arengukava eesmärkide saavutamiseks personalijuhtimise valdkonnas 

Tegevus Tulemus 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

Osalejad Vastutaja 

Tegevuskava koostamine 

(koolitused, ümarlauad, 

seminarid jms), et 

kujundada pedagoogidel 

ühtset arusaama 

koostöisest, 

õppijakesksest ja 

tulevikuvalmidust 

kujundavast õppest ning 

õppijate üldpädevuste 

tähtsustamisest ainealaste 

teadmiste ja oskuste 

kõrval. 

igal õppeaastal 

osalevad 

õpetajad 

vähemalt ühel 

sise- ja ühel 

väliskoolitusel; 

kõik õpetajad on 

kaasatud 

ümarlaudade ja 

seminaride 

tegevustesse 

X X X X õpetajad juhtkond 

Kolleeg-kolleegile 

töötubade läbiviimine 

toimub igal 

õppeaastal 

vähemalt kahel 

korral 

X X X X õpetajad õppeala-

juhataja 

Kaks korda aastas on 

koolipere ühisseminarid 

 

osalejate arvu 

kasvamine 

X X X X personal juhtkond 
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Olemasoleva 

tunnustamise ja 

motivatsiooni süsteemi 

analüüs, on kokku 

lepitud ühtsetes 

väärtustes ja 

tunnustamise 

põhimõtetes 

töötajate 

motivatsiooni- 

ja tunnustus- 

süsteem on 

ajakohastatud 

X  X  juhtkond direktor 

Analüüsi läbiviimine, et 

määratleda õpetajate 

vajadused ja olulisemad 

probleemid 

digikeskkonna üha 

suuremal 

kasutuselevõtmisel 

tegevuskava 

koostamine sh 

õpetajate 

koolitamine 

X  X  infojuht, 

juhtkond 

direktor 

Õpetaja eneseanalüüsi 

juhendi koostamine 

juhend on 

koostatud 

 X   õppeala-

juhataja 

direktor 

Õpetaja eneseanalüüsi 

põhjal enda töö 

tulemuslikkuse 

hindamine ja selle põhjal 

arenguvestluste 

läbiviimine 

õpetajad on 

määratlenud 

enda arengu 

eesmärgid igaks 

õppeaastaks 

X X X X õpetajad direktor 

 

Kooli personali koosseis on stabiilne. Osakoormusega töötavaid õpetajate arv on minimaalne 

ja põhjendatud. Õpetajate hoiakud ja valmisolek kasutada uusi ja innovaatilise õppemeetodeid, 

sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali ning avatud õpikeskkondi, on positiivne. 

Kooli personal vastab kvalifikatsiooninõuetele. 

 

Koostöö huvigruppidega 

 

Koolis on vajalik lähtuda põhimõttest, et koolil on võimalik saavutada häid tulemusi siis, kui  

kõigi huvigruppidega (lapsevanemad, õpilased, koostööpartnerid, personal, vallavalitsus) on  

hea koostöö. Arendatakse meeskonnatööd ja luuakse sõbralik õhkkond.  

 

Tugevused: 

 arengukava koostamisel toimus lapsevanemate ja õpetajatega koostööpäev ning 

sõnamäng õpilastele (Joonis 1 Sõnamäng); 

 toimiv koostöö hoolekoguga: koosolekud on toimunud korrapäraselt vastavalt 

tööplaanile,  hoolekogu on eestvedajaks iga-aastasele traditsioonilisele üritusele - 

Parimate õppurite austamise õhtu; hoolekogu liikmed on aktiivsed koolielu 

puudutavates küsimustes ja teemades kaasarääkijad; 

 hoolekogu on algatanud ja otsustanud kooli toetuseks luua MTÜ 

 toimiv koostöö kohaliku omavalitsusega; 
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 toimiv koostöö kohalike asutustega: lasteaed (ühised projektid, mängud ja üritused), 

kultuurihall- üritused ja kontserdid, raamatukogu, klaasikoda (3. ja 6. klassi õpilastele 

klaasipuhumine) OI Production Estonia AS (keemialaboris 8.-9.klassi õpilastele)  

 ANK (Avatud Noortekeskus)-ühisprojektid ja üritused, ühiste murekohtade arutamise 

ümarlaud; 

 „Tagasi kooli“ ja kooli sünnipäeva nädala raames annavad lapsevanemad ja vilistlased 

koolitunde; 

 koostöö Kehtna valla lehe Valla Vaatleja ning ajalehe Raplamaa Sõnumid toimetustega. 

 lapsevanemaid kaasatakse huvitegevuse korraldamisse (külalistund, teema- või 

treeningmängu juhendamine, klassiõhtute korraldus jm.)  

 õpilasesinduse töökoosolekud toimuvad korrapäraselt kaks korda kuus; 

 infovahendajana toimib e-kool, meililist, Teams, kooli koduleht ja Facebooki leht. 

 koostöö valla teiste põhikoolidega õpilaste ja õpetajate ühiste ettevõtmiste kaudu;  

 koostöö ettevõtete ja asutustega (Maanteeamet, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 

Raplamaa Arenduskeskus, O-I Production Estonia AS, Järvakandi Kultuurihall, 

Järvakandi Klaasimuuseum ja -Stuudio).  

Parendusvaldkond (arengueeldus):  

 koostöö valla haridusasutuste (Kehtna KHK, huvikoolid, raamatukogu jne) ja 

teiste asutustega (Töötukassa, Punane Rist, Päästeamet jne);  

 õpilasalgatuste osakaalu suurendamine koolielu edendamisel;  

 lastevanemate omaalgatuste osakaalu suurendamine koolielu edendamisel;  

 lastevanemate koolitused (koolis kasutatavad õppekeskkonnad, temaatilised 

koolitused);  

 kooli maine parendamine kogukonnas laiemalt. 

Tegevuskava arengukava eesmärkide saavutamiseks huvigruppidega koostöö valdkonnas 

Tegevus Tulemus 
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Osalejad Vastutaja 

Võimaluste leidmine 

erinevate 

huvigruppide 

kaasamiseks 

õppeprotsessi ja 

koostööüritustesse 

(lasteaed, 

raamatukogu, 

kultuurihall, ANK) 

huvigruppide 

kaasamine 

õppeprotsessi ja 

koostöö 

üritustesse on 

kasvava trendiga 

X X X X õpilased 

vilistlased, 

hoolekogu, 

ettevõtjad, 

huvijuht 

juhtkond 

Toimiva vilistlaskogu 

hea koostöö jätkamine 

(kohtumised, 

vilistlaskogu 

osaleb aktiivselt 

koolielus 

 X X  vilistlased juhtkond 
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praktilised näited ja 

edulood). 

MTÜ Järvakandi Kool loodud on MTÜ 

kooli toetamiseks 

X    hoolekogu, 

vilistlased, 

koolipere 

hoolekogu 

Meediaga suhtlemise 

korra loomine 

loodud kord on 

toimiv 

X    huvijuht direktor 

Kooliujumine 

koostöös Valtu 

Spordimaja ujulaga 

iga laps saab 

kooli kaudu eluks 

ajaks 

ujumisoskuse – 

ohutuma ja 

rõõmsama elu 

X X X X õpilased juhtkond 

Karjääriõpe  

Edasiõppimise 

võimaluste 

tutvustamiseks 

tehakse koostööd 

gümnaasiumite, 

kutsehariduskeskuste 

ja Töötukassaga. 

Osaletakse noorte 

infomessidel. 

õpilased 

väärtustavad 

erinevaid 

elukutseid, on 

põhikooli lõpuks 

valmis edasi 

õppima või 

tööellu sisenema. 

X X X X õpilased, 

õpetajad, 

lapsevanemad 

juhtkond 

Lastevanemate 

nõustamine lapse 

arengu toetamise ning 

kooli ja kodu koostöö 

teemadel 

vanemad on 

teadlikumad lapse 

arengu 

toetamisest 

X X X X sotsiaal-

pedagoog, 

klassijuhatajad 

juhtkond 

Klaasipealinna kool 

on ajaloolis-

kultuuriline 

õpikeskkond Koostöö 

Järvakandi klaasi-

tootmise ettevõtete ja 

klaasimuuseumi ja  

-kojaga, SiCaNa 

õpilane teab 

klaasitootmise 

ajalugu, protsessi 

ja valmistab ka 

ise luige või mulli  

X X X X 3., 6. ja 8. – 9. 

klassi õpilased 

juhtkond 

Õpilasesinduse 

kaasamine kooli 

juhtimistegevustesse 

juhtkonna 

kohtumised 

õpilasesindusega 

neli korda 

õppeaastas 

X X X X õpilasesindus, 

huvijuht 

juhtkond 

 

Huvigruppide osalemise kokkuvõte näitab, et nende kaasamine õppeprotsessi ja koostöö 

üritustesse on kasvava trendiga ning huvigruppide kaasamine ja koostööpartnerite ring on 

laienev. 
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Ressursside juhtimine 

 

Eelarveliste vahendite efektiivne ja ökonoomne kasutamine tagab tulemusliku õppeprotsessi. 

Kooli materiaaltehniline baas loob õpilastele turvalise ja sobiva kasvukeskkonna ning 

personalile hea töökeskkonna. Kooli infosüsteem vastab eri huvigruppide vajadustele ja kooli 

eesmärkidele. Koolis on efektiivne infoturbesüsteem, seadusega avalikustamisele mitte kuuluv 

info on kaitstud. Materiaalsete ressursside juhtimisel jälgitakse säästlikkuse põhimõtet.  

Tugevused:  

 asukoht Järvakandi terviseraja ja Nõlvasoo raba vahetus läheduses (suur õueala eemal 

liiklusest);  

 tööõpetuse maja, täismõõtmetes spordisaal, väliplats, renoveeritud, õpilasi toetav 

koolihoone, trepironija;  

 suur statsionaarne arvutiklass, IT vahendid õpilastele õppetöös kasutamiseks, sh 

ajakohase esitlustehnikaga klassiruumid;  

 klassiruumid on paigutatud lendude (1.-4. klass) või ainevaldkondade (5.-9. klass) 

kaupa ühele korrusele, toetades head koostööd;  

 IT-taristu ja -haldussüsteem on heal tasemel.  

Parendusvaldkond (arengueeldus):  

 tänapäevase, koostöise, turvalise ja avatud õpikeskkonna kujundamine;  

 IT-taristu ja -vahendite uuendamine;  

 lisaressursside hankimine fondidest ning projektidest;  

 keskkonnateadlikkuse tõstmine õppekeskkonna arendamisel;  

 kooli võimla ventilatsiooni ja staadioni ajakohastamine; võimla välisfassaadi 

soojustamise lõpetamine; 

 õueala kujundamine liikuva ja ettevõtliku kooli põhimõttele vastavaks; 

 raamatukogu täidab õpikeskuse rolli; 

 koolieine võimalus pikendatud päeva õpilastele (pikapäevarühm, õpiabirühm, 

huviringid); 

 kogupäevakooli võimalus (toitlustus ja transpordist lähtuv). 

Tegevuskava arengukava eesmärkide saavutamiseks ressursside juhtimise valdkonnas 

Tegevus Tulemus 

2
0
2
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2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
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Osalejad Vastutaja 

Eelarve planeerimine 

ja ressursside 

kasutamise 

põhimõtted 

kokku on lepitud 

eelarve 

planeerimine ja 

kasutamine  

X X X X juhtkond, 

õpetajad 

direktor 
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Ressursside säästlik 

kasutamine 

tasakaalus eelarve X X X X personal direktor 

Digipeegli metoodika 

alusel digikeskkonna 

ülevaatuse läbiviimine 

igal aastal 

tegevuskava 

koostamine 

X X X X infojuht, 

juhtkond 

direktor 

Õpi- ja töökeskkonna 

riskianalüüside 

läbiviimine 

tegevuskava 

koostamine 

puuduste 

kõrvaldamiseks 

X X X X majandus-

juhataja 

juhtkond 

Kooli tervisenõukogu 

koolikeskkonna 

sisehindamise 

läbiviimine 

(kogupäevakool s.h 

tervislik koolitoit) 

tulemuste põhjal 

tegevuskava 

koostamine 

X  X  tervise-

nõukogu 

direktor 

Koolitranspordi 

korraldus 

õpilastransport  X X X X õpilased, 

lapsevane

mad 

direktor 

Koolil on koolisöökla. 

Pakume oma koolis 

kohapeal valmistatud 

täisväärtuslikku 

lõunasööki ja 

õhtuoodet. 

(Kogupäevakool) 

koolilõunat 

söövad kõik 

õpilased, sööb 

personal ja 

õpilastele 

pakutakse 

avalduse alusel 

õhtuoodet 

X X X X õpilased, 

õpetajad 

direktor 

Õue puhkealade 

arendamine õpilastele 

erinevateks 

tegevusteks 

võimaldatud 

mitmekesine 

liikumine ja 

ajaveetmine, 

varjualusega 

rattaparkla 

X  X  majandus-

juhataja, 

koolipere 

juhtkond 

Spordirajatiste 

(võimla ventilatsioon, 

uus staadion) ulatuslik 

renoveerimine 

paranenud 

spordisaali ja 

välitingimused, 

madalseiklusrajad 

 X X  juhtkond direktor 

Võimla akustika 

parendamine ja 

võimaluse loomine 

kohandada  

auditooriumiks. 

võimla akustika 

on paranenud 

  

X 

  juhtkond direktor 

 

Digivahendite kasutamine õppetöös on kasvava trendiga ning neid kasutatakse efektiivselt. 

Riskianalüüsi ning kooli tervisenõukogu koolikeskkonna sisehindamise tulemused näitavad, et 

õpi- ja töökeskkond on turvaline ning ergonoomiline. Kooli  inventar  on  ajakohane  ja  

funktsionaalne  ning  toetab  ajakohastatud õppemeetodite kasutamist. 
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Õppe- ja kasvatustöö 

 

Järvakandi Kooli õpilased osalevad kooli, maakondlikel ja üleriigilistel olümpiaadidel, 

võistlustel ja konkurssidel. Märgatakse ja tunnustatakse kõike, mis kiitmist väärt. Koolis 

arvestatakse õpilase individuaalsusega. Kooli õppe- ja kasvatustöö on õppija individuaalsust 

arvestav, kvaliteetne ning tulemuslik, mida toetab toimiv tugisüsteem. Jätkuv tugi hariduslike 

erivajadustega õpilastele - võimetekohaste õpivõimaluste loomine (täiendav ressurss 

individuaalsel või väikeklassis õpetamisel ning õpiabirühm algklasside õpilastele ja üks II 

kooliastme õpilastele). Loodud on soodsad ja toetavad tingimused õpilase võimete 

tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks, mis aitavad kaasa põhikoolilõpetaja õpingute 

jätkamist ja elus hakkama saamiseks.  

 

 

Tugevused:  

 koolis on kaasaegne õppemetoodika ja õppetöö korraldus; 

 kooli osalemine projektides ja koostöövõrgustikes;  

 kooli osalemine olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel;  

 kooli mitmekesine valikainete valik;  

 kooli mitmekesine huviringide valik;  

 kooli õpilaste tunnustamise süsteem;  

 kooli aktiivne õpilasesindus 

 koolikohustuse täitmise tagamine (koolist väljalangenuid ei ole); 

 õpitegevust toetav tugisüsteem,  erivajadustega arvestamine 

 õpilaste arv, kes peale kooli lõpetamist asuvad edasi õppima on kõrge 

Parendusvaldkond (arengueeldus):  

 ennastjuhtiv õppija: digipädev, õpioskustega, ettevõtlik, motiveeritud;  

 sidusõpe: ainete ja kooliastmete vaheline lõiming, eluline õpe.  

 õppija individuaalsusega arvestamine (toetav huvitegevus, õppetöö diferentseerimine); 
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Õpilaste õppeedukus viimasel kolmel 
õppeaastal

Hea ja väga hea Rahuldav Puudulik ja nõrk
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 õppevahendite ja õppematerjalide kaasajastamine (õpikud, digivahendid ja 

keskkonnad);  

 subjektiivne heaolu ehk koolirõõm (koolipäeva korraldus, suhted ja hoiakud, 

õpikoormus, vaimne ja füüsiline tervis);  võrgustikutöö ja projektid kõikides 

ainevaldkondades. 

 algatada õpetajate tunnikülastuste süsteem, et toetada kogemuste jagamist kolleegidega.  

 õppetöö mitmekesistamine, õpilaste õpihuvi toetamine (individuaalsem tagasiside, 

andekuse toetamine). 

 õpilaste motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi ülevaatamine 

Tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas 

Tegevus Tulemus 
2
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0
2
4
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2
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Osalejad Vastutaja 

Kõikides klassides 

arenguvestluste 

läbiviimine 

arengu- 

vestlused on 

toimunud 

X X X X õpetajad, 

õpilased, 

lapse-

vanemad 

õppeala-

juhataja 

Integreeritud kooli 

õppekava, kus 

üldharidus ja 

huviharidus on 

lõimitud 

kooli 

õppekavasse 

on sisse viidud 

muudatused 

 X X  õppeala-

juhataja, 

õpetajad 

juhtkond 

  

Tulevikuoskuste (sh 

tehnoloogilin 

kirjaoskus ja 

digipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus, 

võõrkeelte oskused, 

üldpädevused) 

omandamise 

eelisarendamise 

kavandamine 

kooli 

õppekavasse 

on sisse viidud 

vajalikud 

muudatused 

 X X  õppeala-

juhataja,  

õpetajad, 

infojuht  

direktor 

 

 

 

Jätkata koolis seni 

rakendatud liikumiste 

ja projektidega 

(Keskkonnaharidus 

keskus projektid -

KIK, Tervist edendav 

kool, Kiusamisest 

vaba kool) ning leida  

uusi võimalusi 

õpilaste  

valikuvõimaluste 

suurendamiseks 

(Roheline Kool, 

õpilaste 

osalemine seni 

rakendatud 

liikumistes ja 

projektides on 

aktiivne 

X X X X õpilased, 

õpetajad 

direktor, 

õppeala-

juhataja 
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Liikuma kutsuv kool, 

koostööprojektid, 

Kogupäevakool) 

Arendada  

kooliastmekeskseid 

lõimingu projekte 

I kooliastmes 

II kooli-astmes 

ning III kooli-

astmes 

valikaine 

tunnid 

X X X X õpetajad õppeala-

juhataja 

Kehtna valla 

kooliväliste 

võimaluste 

efektiivsem 

kasutamine õppetöös  

(Kehtna Kunstide 

kooli Järvakandi 

filiaal, vibuklubi 

Ilves) 

koolivälise 

keskkonna 

kasutamine 

õppes on 

kasvava 

trendiga 

X X X X õpilased, 

õpetajad 

juhtkond 

Kooli õppekava 

muutmine (ainekavad) 

õppekava on 

uuendatud 

 

 X X  õpetajad õppeala-

juhataja 

Õppimist toetava 

hindamise süsteemne 

rakendamine 

õpetajad 

kasutavad 

süsteemselt 

õppimist 

toetava 

tagasiside 

andmise 

põhimõtteid 

X X X X õpetajad, 

õppeala-

juhataja 

direktor 

Ennastjuhtiva õppija 

ja iseseisva õppimise 

oskuste arendamisele 

suunatud metoodikate 

rakendamine 

õpilased 

kasutavad 

eesmärkide 

seadmisel 

eneseanalüüsi 

vahendeid 

 X X  õpilased, 

õpetajad 

õppeala-

juhataja 

Läbiviidud 

õppeprotsessi 

tulemuslikkuse 

analüüsidest lähtuvalt 

selgitada välja, mis 

teeb õppijate jaoks 

õppimise raskeks 

muudatuste 

kavandamine 

õppemetoodika

tes, et tagada 

õppijatele 

jõukohane 

õppimine 

X X X X õpetajad, 

õppeala-

juhataja 

õppeala-

juhataja 

Õpilaste 

õpiabisüsteemi 

toimivuse analüüsi 

läbiviimine 

õpiabi süsteem 

on uuendatud 

X X X X tugi-

spetsialistid 

HEV 

koordinaator 

Õpi- ja 

käitumisraskustega 

õpilastega 

loodud on 

toimiv 

õpetajate 

X X X X HEV koordi- 

naator, tugi- 

spetsialistid, 

õppeala-

juhataja 
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toimetulekuks vajalike 

teadmiste ja 

juhendamise tagamine 

õpetajale ning 

rakendatud süsteemi 

iga-aastane 

ülevaatamine 

juhendamise ja 

vajaliku toe 

pakkumise 

süsteem 

õpetajad 

Andekate 

väljaselgitamine, 

juhendamine ja 

nõustamine. 

andekatele on 

tagatud piisav 

arengutugi, 

vastavate IÕK-

de olemasolu. 

X X X X õpetajad,  

õppeala-

juhataja, 

HEV koordi-

naator 

õppeala-

juhataja 

Paindlik eriklasside 

moodustamine 

õpilaste vajadustest ja 

võimalustest lähtuvalt 

loodud on 

toetav 

õpikeskkond, 

mis aitab kaasa 

iga õpilase 

arengule, 

arvestades 

tema 

individuaalseid 

iseärasusi 

X X X X juhtkond direktor 

Aine-ja huviringide 

töö korraldamine , uus 

reaal-loodusainete 

ring. 

mitmekesine 

ringide valik 

 

 X X  õpilased juhtkond 

Õppekava toetavate 

õppekäikude ja -

ekskursioonide 

korraldamine 

loodus-ja 

teaduskeskused, 

muuseumid jne. 

kooliväline 

õppija 

arendamine 

X X X X õpilased juhtkond 
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Joonis 1 Sõnamäng 

 

Ühistele väärtustele tuginev koolikultuur 

 
Kooli õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on kujundada inimest, kes suhtub heasoovlikult 

kaasinimestesse, austab nende vabadust ja väärikust, soovib ja oskab teha konstruktiivset 

koostööd, toetab aktiivselt ühiskonna demokraatlikku arengut, austab ja järgib seadusi, on 

teadlik oma kodanikukohustustest ja -vastutusest, juhindub valikutes ja tegudes eetika 

alusväärtustest (inimelu pühadus, vägivallast hoidumine, vabadus, õiglus, ausus, vastutus), on 

tundlik esteetiliste väärtuste suhtes, kujundab oma ilumeelt, väärtustab terveid eluviise, arendab 

oma vaimu ja keha. Koolis hoitakse traditsioone.  

 

Väärtused 

 

Väärtustatakse paikkonna kultuuri. Oluline on oma kooli tunne: väljaspool kooli esindab 

õpilane ikka oma kooli. Eesti klaasipealinnas, Järvakandi Koolis on klaasiring, kus saab 

õppida erinevaid klaasitöötlemise tehnikaid - sulatusi, koolutamist, graveerimist, liivsöövitust, 

klaasimaali, mosaiiki jne. 

Tugevused:  

 õpilased ja õpetajad on uhked oma kooli üle; 

 koolil on mudilas-ja lastekoor, osaleme laulupidudel; 
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 muuseumitunnid, muuseumiöö, õppekava raames tegevused klaasistuudios: 3. klass 

valmistab klaasist luige, 6. klass puhub klaasist mulli, 8.-9. klass külastab keemia tunni 

raames O-I ESTONIA AS klaasitehast); 

 külastatakse ühiselt teatreid, muuseume ja kontserte;  

 toimuvad traditsioonilised üritused;  

 koolil on koolivorm, koolivormi elemente kantakse pidulikel puhkudel.  

 kogukonnavaim (erinevate näituste korraldamine kogukonnaliikmete kaasabil, 

sibullillede istutamistalgute tarbeks lillesibulate toomine jms). 

 Parendusvaldkond (arengusuunad):  

 sõnastada ja mõtestada väärtused selgemalt. 

 

Huvitegevus 

 

Koolis toetatakse õppe- ja kasvatustegevust, sisustatakse laste vaba aega. Õpilased esindavad 

oma kooli väljaspool. Huvitegevuses arvestatakse õppeaasta eesmärke ja kooli väärtusi. 

Traditsioonilised ülekoolilised üritused suurendavad ühtekuuluvustunnet ja arendavad 

üksteisega arvestamist. Kõik õpilased ja ringid saavad esitada ja esitleda tehtut ja õpitut 

näitustel, võistlustel, kontsertidel, konkurssidel.  

Tugevused:  

Huvitegevus toimub tihedas koostöös kohalike asutustega:  

 Järvakandi Kultuurihall (kontserdid, aktused, näitused, teatriõhtud, üritused); 

 Järvakandi lasteaed Pesamuna (kooliõpilased käivad lasteaias, ühised teatrietendused, 

kooli külastavad koolieelikud, lasteaed külastab kooli, I klassi õpetaja tagasiside 

lasteaeda);  

 Järvakandi Raamatukogu (raamatukogutunnid, ööd raamatukogus, ettelugemispäevad 

(hommikud), Põhjamaade raamatunädal).  

 Järvakandi ANK (Avatud Noortekeskus)-ühisprojektid ja üritused, ühiste murekohtade 

arutamise ümarlaud; 

 Järvakandi Klaasimuuseum  ja – Stuudio, O-I ESTONIA AS klaasitehas 

(muuseumitunnid, muuseumiöö, õppekava raames tegevused klaasistuudios: 3. klass 

valmistab klaasist luige, 6. klass puhub klaasist mulli, 9. klass külastab keemia tunni 

raames O-I ESTONIA AS klaasitehast); 

 Ekskursioonid klaasiga tegelevatesse ettevõtetesse (klaasvahtkillustiku tehas Gravels 

Investeeringud OÜ, jäätmeklaasi taaskasutustehas Krynicki Glass Recycling OÜ); 

 Järvakandi Päästekomando -  (teemapäevad, evakuatsiooniõppus, klasside külastused, 

KEAT-laagri raames infotund). 
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Parendusvaldkond (arengueeldus): 

 teha rohkem koostööd valla teiste koolidega; 

 

Tervisedendus 

 

Koolis propageeritakse tervislikke eluviise ja toitumist.  

Tugevused:  

 2005. aastast ollakse tervist edendav kool; 

 koolisöökla valmistab toitu kohapeal, pakub tervislikku ja tasakaalustatud lõunasööki 

ja õhtuoodet.  

 maakonna parimate sportlaste vastuvõtule on kutsutud igal aastal vähemalt kaks õpilast;  

 kolm korda aastas toimuvad ülekoolilised tervisepäevad: „Reipalt koolipinki!“, 

vastlapäev ja Järvakandi Kooli Jooks. 

 Parendusvaldkond (arengueeldus):  

 korraldada tervislikke eluviise ja toitumist propageerivaid üritusi;  

 osaleda projektis „Liikuma kutsuv kool“. 

 

Arengukava kinnitamine ja uuendamine 

 

Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, 

õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab 

vallavolikogu. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse 

andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 


